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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015. (VIII.5.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó
„Szállítási szerződés
keretében a Nádudvar Város Önkormányzata számára a KEOP-1.1.1/C/13-20130038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID technológián alapuló
azonosító rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását 93/2015. (VI.30. Ök.
sz. határozatával elfogadta s azt 114/2015. (VII.15.) Ök. sz. határozatával
módosította.
Mivel az ajánlattételi felhívásra nem érkezett ajánlattevői ajánlat, az ajánlatkérő
Nádudvar Város Önkormányzata a Kbt. 76.§ (1) a) pontja alapján megállapítja, hogy
a közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Mátrix Audit Kft.-t a
határozat megküldésével értesítse döntéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Kmft.

Beke Imre sk
polgármester

dr. Sós Csaba sk.
aljegyző
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015. (VIII.5.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó
„Szállítási szerződés
keretében a Nádudvar Város Önkormányzata számára a KEOP-1.1.1/C/13-20130038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID technológián alapuló
azonosító rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a határozat szerint
jóváhagyja.
Ajánlattételi felhívás
Hirdetmény közzététele nélküli,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
III. rész 122/A. §-a
szerinti közbeszerzési eljárás
1.) Ajánlatkérő neve:
Címe:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119
Beke Imre polgármester
+36 54529010
+36 54480256
nadudvar@nadudvar.hu

2.) Az Ajánlatkérő nevében eljáró:
Neve:
Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó
Kft.
Címe:
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Kapcsolattartó:
Vörösmarti Judit
Telefon:
+36 52-502-558
Fax:
+36 52-502-557
E-mail:
vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
3.) A közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzététele nélküli, a Kbt. III. rész 122/A. §-a szerinti közbeszerzési
4.) A hirdetmény közzététele nélküli eljárás jogcíme:
Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió
forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot
és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, az Ajánlatkérő olyan
közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel
(Kbt.122/A. §).
5.) A dokumentáció beszerzésének feltételei:

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők
rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld valamennyi
Ajánlattevő részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
6.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Szállítási szerződés keretében a Nádudvar Város Önkormányzata számára a KEOP1.1.1/C/13-2013-0038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID
technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése
Ajánlatkérő 1 települési önkormányzat tekintetében szervezi a hulladékkezelési
közszolgáltatást, ~9.000 lakosra és közel 4.000 inatlanra kiterjedően. Jelen
beszerzés célja, hogy a rendszer kiépítését követően hatékonyabb és pontosabb
nyilvántartásra képes hulladékkezelési közszolgáltatatási rendszer üzemelhessen.
Feladatok:
Az összegyűjtött adatok alapján Ajánlattevőnek Nádudvar Város Önkormányzata és
Kaba Város Önkormányzata szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark
korszerűsítéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztést kell elvégeznie, melynek célja a
rádiófrekvenciás azonosítás megvalósítása. A fejlesztéshez a következő feladatokat
kell megvalósítania az Ajánlattevőnek:
 Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján létre kell hoznia a szolgáltatás
üzemeltetéséhez szükséges alapadatbázist, a bevonásra kerülő
konténerek, edényzetek, telepek és gépjárművek tekintetében
 erre alkalmas gyűjtő járművekre, valamint a meglévő gyűjtőjárművekre
RFID chipekhez illeszkedő olvasó- és adatgyűjtő (tömegmérő) rendszert kell
telepíteni
 a hulladékgyűjtő edényzeteket RFID azonosítóval kell ellátni
A feladat magába foglalja a szükséges eszközök és szoftverek szállítását, az üzembe
helyezéshez szükséges feladatokat, próbaüzemet, betanítást és az éles üzembe
helyezést, mindkét rész esetében.
A szállítandó eszközök és elvégzendő feladatok.
1. A rendszer működésére vonatkozó igények és követelmények pontosítása a
Megrendelővel, e követelményeket tartalmazó specifikáció, adatbázis
összeállítása.
2. 2 darab hulladékgyűjtést végző gépjárműre RFID chipekhez illeszkedő
RFID olvasó- és adatgyűjtő (tömegmérő) rendszer kiépítése, GPS
nyomonkövető berendezéssel (gépjárművekre telepített RFID rendszer része
a GPS nyomonkövető berendezés), GPRS adattovábbító rendszerrel, videó
rögzítő egységgel. Elvárt beolvasási arány: a szerződés szerinti próbaüzem
időszakának utolsó napján az ürített edényzetek min. 90%-át a
rendszernek regisztrálnia kell
3. 2 db RFID chipekhez illeszkedő RFID kézi olvasó scanner az üzemelési
időszakban az új edények rendszerbe rögzítéséhez.
4. 4000 db RFID tokozott címke (Nádudvar) és 2500 db RFID tokozott címke
(Kaba) (IP68 vagy ezzel ekvivalens védelemmel) felszerelése a lakossági
edényzetekre, a címkék inicializálása (egyedi és a hamisítást kizáró kóddal
való ellátása). Elvárt felszerelési arány: a szerződés szerinti próbaüzem
időszakának utolsó napján az ürítésre kitett és Ajánlattevő által fellelt
edényzetek legalább 95%-ra fel kell szerelni a címkét

5. A szükséges számítógépek és egyéb eszközök (lásd. szállítandó hardver
eszözök) leszállítása és üzembe helyezése.
6. A szükséges szoftverfejlesztési feladatok elvégzése.
7. Az elkészített, ill. kész szoftver komponensek, a folyamatot működtető
szoftverek, telepítése.
8. Üzemeltetési és felhasználói dokumentációk átadása.
9. A rendszer működéséhez és működtetéséhez szükséges ismeretek
oktatása, a használat betanítása.
10. Próbaüzem lebonyolítása a Megrendelővel egyeztetett módon 7 napos
időtartammal
11. A próbaüzem tapasztalatai alapján esetleg szükséges finomhangolási
feladatok, korrekciók elvégzése
12. A teljes rendszer éles üzembe helyezése.
Szállítandó hardver eszközök:
1. 1 db a rendszer hatékony (gyors válaszidejű) működéséhez szükséges
teljesítményű szerver számítógép monitorral, billentyűzettel, szünetmentes
tápegységgel, a biztonságos működtetéséhez szükséges operációs
rendszerrel, web szerverrel, adatbázis szerverrel, vírusvédelemmel,
tűzfallal.
2. 1 db asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel és a biztonságos
működtetéséhez szükséges operációs rendszerrel, vírusvédelemmel,
tűzfallal és irodai szoftver csomaggal.
7.) A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés
Szállítási szerződés keretében a Nádudvar Város Önkormányzata számára a KEOP1.1.1/C/13-2013-0038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID
technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése
8.) A szerződés időtartama:
A szerződés teljesítésének határideje: 2015. 10.30., de legkésőbb a projekt
Támogatási Szerződés szerinti mindenkori fizikai befejezési határidejéig.
9.) A teljesítés helye: Nádudvar és Kaba közigazgatási területe
10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződést a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038) keretén belül az Európai Unió, a
Magyar Állami Központi Költségvetés finanszírozza. A támogatás szempontjából
elszámolható költség összegéig a nettó ajánlati ár 95,000000 %-a Európai Unió és
magyar állami támogatás, míg a teljes megbízási díj nettó értékének fennmaradó
5,000000 %-a és az általános forgalmi adó értéke az ajánlatkérő saját forrásából
kerül finanszírozásra.
Amennyiben a nettó ellenszolgáltatás értéke a közbeszerzési eljárás eredményeként
meghaladja a költségelőirányzatot, úgy az előirányzott összegen felüli rész teljes
egészében Ajánlatkérő forrásaiból történik.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Ajánlatkérő
általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre,
szállítói kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kbt. 130.§, (1); (4); (5) és (6) bekezdések, 131.§ (2)-(3) bekezdések, a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§.
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő
előleg kifizetést kérhet (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a.) A
szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 57/A. §ban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg
összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés:
Ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbi
feladatrészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően:
1. részszámla: A nettó szállítási díj 30%-ára vonatkozó részszámla: A
szerződés 3.4.a) pont szerinti feladatok teljesítését követően a Vevő
által kiadott teljesítésigazolás alapján.
2. A nettó szállítási díj 30%-ára vonatkozó részszámla: A szerződés
3.4.b) pont első francia bekezdés szerinti feladatok teljesítését
követően a Vevő által kiadott teljesítésigazolás alapján.
3. A nettó szállítási díj 30%-ára vonatkozó részszámla: A szerződés
3.4.b) pont második francia bekezdés szerinti feladatok teljesítését
követően a Vevő által kiadott teljesítésigazolás alapján.
4. A nettó szállítási díj 10%-ra vonatkozó végszámla: A szerződés 3.4.c)
pont szerinti feladatok teljesítését követően a Vevő által kiadott
teljesítésigazolás alapján.
A számlázásra és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket az
Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
11.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Az Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljes nettó szállítási díj,
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten,
de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó szállítási díj 10 %-a. A
kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Ajánlattevő hibájából történő meghiúsulás esetén Ajánlattevő meghiúsulási kötbért
érvényesíthet. Meghiúsulás a 10 napot meghaladó késedelem is, melynek mértéke a
teljes nettó szállítási díj 30 %-a. Amennyiben a késedelem eléri a 10 napot és
Ajánlatkérő erre tekintettel a szerződést felmondja, úgy Ajánlatkérő a meghiúsulási
kötbért alkalmazza, mely tekintetben a késedelmi kötbér alkalmazására nem kerül
sor.
Jótállás: minden áru (tétel) tekintetében 12 hónap jótállás vállalása a teljesítés

igazolás kiállításának napjától kedve.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték nyújtása (Ajánlattevő
választása szerint). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os
közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Amennyiben az Ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani, nyilatkoznia kell az
ajánlatban arról, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő
dokumentum benyújtásakor rendelkezésre bocsátja.
A Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
12.) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások
A szerződés időtartama alatt megtartandó fenntarthatósági vállalás és igazolási
módja:


Zöld
beszerzés:
A
környezetbarát
termékjelekkel
ellátott
papír
(újrahasznosított papír) felhasználási arányának a lehető legnagyobb
mértékre történő növelése (a tárgyi projekt teljesítése során a teljes papír min.
15%-a).



Igazolás: felelős vezető nyilatkozata, szállítólevelek, számlák csatolása.

A fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítésről az adott teljesített fenntarthatósági
vállalási elem teljesítését követő legfeljebb 10 napon belül köteles beszámolni
Ajánlattevő Ajánlatkérőnek. Ezen feltételeket legkésőbb a teljesítés időpontjáig teljes
körűen, hiánytalanul teljesítenie kell Ajánlattevőnek.
A szerződés időtartama alatt megtartandó esélyegyenlőségi vállalások és igazolási
módok:


Nyertes Ajánlattevőnek esélyegyenlőségi tervet
szervezetére vonatkozóan a szerződés megkötéséig



Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés teljesítése során
esélytudatos, diszkrimináció mentes kommunikációt valósít meg.

kell

készíteni

saját

13.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat (Kbt. 71. §
(2) bekezdés a) pontja). Az elbírálás alapja a nettó összegű ajánlati ár.

14.) Kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő
sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő
sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót,
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75. § (1) bekezdés).
Kizáró okok megkövetelt igazolási módja:
1. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt
nyilatkozattal kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2. § i) pont ib) pontja és a 4. § f)
pont fc) pontja szerint kell dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania.
2. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt.
58. § (3)).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és
nyilatkozatokról a Közbeszerzési Hatóság útmutatót adott ki ( elérhető:
www.kozbeszerzes.hu):
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a Kbt. 56-57. §-aiban, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-aiban hivatkozott
igazolásokról,
nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról
és
adatokról
a
Magyarországon
letelepedett
gazdasági
szereplők
vonatkozásában.
(Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.)
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a felhívás megküldését
követő keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
15.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
alapján köteles csatolni az utolsó kettő üzleti évére vonatkozó teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy
az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben Ajánlattevő az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha az alábbi pontokban
meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon
nem felel meg,
P.1. az utolsó kettő üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 5 millió Ft-ot.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014. február 6-án kelt közös
álláspontjai IX. pontjára tekintettel az újonnan piacra lépő szervezetek
vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján nem
rendelkezik a működésétől számítottan teljes árbevételére vonatkozóan a minimum
nettó 4 millió Ft árbevétellel.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény esetén a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, illetve kapacitást biztosító
szervezet/személy igénybe vétele esetén a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben
meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak.
16.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Ezen szakemberek vonatkozásában becsatolandó az aláírt szakmai önéletrajz,
képzettséget igazoló dokumentumok, a rendelkezésre állásra vonatkozó
nyilatkozatok.
Ajánlatkérő kéri a szakemberek önéletrajzában a képzettség igazolásánál a felsorolt
munkák tekintetében az évet és a hónapot is feltüntetni a pontos gyakorlati idő
meghatározása végett.
(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen
tartalmazniuk kell.)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő minimum 12
hónapos hulladékgazdálkodás terén alkalmazott informatikai technológiák
fejlesztése és/vagy bevezetése / beüzemelés / telepítése terén szakirányú szakmai
gyakorlattal rendelkező informatikai (informatikus, vagy mérnök informatikus, vagy
programtervező matematikus, vagy programtervező informatikus,
vagy

információrendszer-programozó,
végzettségű, szakemberrel

rendszerszervező

vagy

ezekkel

egyenértékű)

A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény esetén a Kbt. 55. § (4)–(6)
bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § (5) és (6)
bekezdéseiben meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak.
17.) Ajánlattételi határidő:
Dátum: 2015/08/24 (év/hó/nap )

Időpont: 10:30 óra

18.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Cím: Matrix Audit Kft. - 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
19.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
20.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje:
Dátum: 2015/08/24 (év/hó/nap )

Időpont: 10:30 óra

Helyszín: Matrix Audit Kft. – 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
21.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön
meghívás nélkül.
22.) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap. A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés
szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
23.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem
24.) Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéséről:
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés
minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdései szerint írásban tájékoztatja.

25.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz
napos időtartam lejártát követően, az összegezés megküldését követő 30 napon belül,
a Kbt. 124. § (1)-(9) bekezdései alapján.

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott
minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú ajánlatot terjeszthet elő.
26.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott projektre vonatkozó
adatok:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 azonosító számú projekt
27.) Egyéb információk:
27.1 Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal,
hogy Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan,
ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 67. § (5) bekezdése).
27.2 Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték
nyújtásához.
27.3 Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások:




Az ajánlatokat írásban és zártan, az Ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit
Kft. részére a 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00 között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján: 9:00-10:30 óra között.
A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.



Az ajánlatokat egy papír alapú példányban, valamint egy példány
digitális adathordozón (eredeti ajánlat szkennelve) zárt, sértetlen
borítékban kell leadni.



A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – „ a KEOP-1.1.1/C/132013-0038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID
technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése - Tilos felbontani
az ajánlattételi határidő lejártáig.



Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel
ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön
becsatolásra.



Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám)
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen

azonosítható. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása
előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.


Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak.

27.4 Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(7) bekezdéseiben, a Kbt.
122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
27.5 Irányadó idő:
Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
27.6 Árfolyam:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott deviza az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja)
által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon
számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
27.7 Többváltozatú ajánlat, részajánlattétel lehetősége:
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét, valamint a részajánlattétel
lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban
meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározásoknak megfelelő tartalmú
ajánlatot terjeszthet elő.
27.8 Tájékozódási kötelezettség:
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők a Kbt. 54. §-a értelmében
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ezen tekintetben.
Azon szervezetek (hatóságok) neveit és címeit, amelyektől a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás
kérhető, az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
27.9

Ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán nem teszi lehetővé gazdasági társaság
(projekttársaság) létrehozását.

27.10 Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve
műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16. pont P1. és 16. pont M1 jelű alkalmassági követelmények.
27.11 Ajánlati képesség:
Az Ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz
csatolni kell:
 Az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által




ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg
az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére
jogosult személy írta alá.
Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében szükséges a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás is.

27.12 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései
szerinti nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel
esetén ezen nyilatkozatban minden közös Ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a
nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
példányát kell csatolnia az ajánlatban.
27.13

Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap adatai kerülnek ismertetésre (a
Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatok).

27.14 Közös Ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni
jogosult képviselőt a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint, valamint a közös
Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. §
(3) bekezdés). Kötelesek emellett megállapodást csatolni arról, hogy a
szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges kötelezettséget és
felelősséget vállalnak és amely megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a
közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását (a feladatkörök, tevékenységek megosztását).
27.15 Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy
gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre
jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.
27.16 Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a
Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen

nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy
építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az Ajánlattevő nyilatkozik arról,
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése
során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban
foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények
nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az
Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
27.17 Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) –b) pontjaira
vonatkozóan.
(A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
27.18 Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban szükséges
csatolni. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban csatolandók. A
fordítás tekintetében a Kbt. 36. § (3) bekezdése az irányadó.
27.19 Ajánlat költsége:
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költségeket az
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
Felhívásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen
anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az eljáróval
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
27.20 Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az Ajánlatkérő
bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg,
akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles
átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
27.21 A dokumentáció egyes fejezeteiben, az „Egyösszegű ajánlati ár” jelentése
tartalmilag megegyezik, egyenértékű a megbízási szerződésben szereplő
„Megbízási díj” fogalmával, valamint a „Megbízott” kifejezés, a „nyertes
Ajánlattevő” kifejezéssel.
27.22 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell adott esetben az ajánlatában elkülönített
módon elhelyezett üzleti titokról. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni és az ajánlat végén, az ajánlat többi részétől elkülönítetten

elhelyezni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdései
szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1) bekezdése).
27.23 Az eljárás eredményéről az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján
legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az eljárás
eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az
Ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 77. §-a vonatkozó rendelkezéseiben
foglaltakra.
27.24 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés előtt nyilatkoznia kell arról, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nyilatkozat rendelkezésre
bocsátásának szerződéskötés előtti elmaradása az Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése
alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel
köti meg a szerződést.
27.25. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.”
rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő és
Ajánlattevőnek e törvény előírásainak megfelelően kell eljárnia és ajánlatát
elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
27.26. Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában, ezért Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő az eljárás megindításának időpontjában
még nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel, a jelen közbeszerzési
eljárását erre is figyelemmel a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
indította meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (4)
bekezdésére.
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének
idő-pontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
28.)

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. augusztus 6.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Dr. Sós Csaba sk.
aljegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015. (VIII.5.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó
„Szállítási szerződés
keretében a Nádudvar Város Önkormányzata számára a KEOP-1.1.1/C/13-20130038 megvalósításához szükséges eszközök beszerzése – RFID technológián alapuló
azonosító rendszer beszerzés”e tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a 106/2015. (VIII.5.)
Ök. sz. határozatával elfogadta.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Satrax Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 41. Tel.: 06/52-412-026,
Fax: 06/52-368-480 email: satrax@satrax.hu képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető)
Consulo Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 79.
Tel., + 36/20-976-3288, Fax: 06/54-520-501, email: papp.istvan@consulo.hu,
képviseli: Papp István ügyvezető)
MIX-R Kft. (székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 54. I/1. Tel.: 06/62-552-810, +36/30983-1119;email: kojedzinszky@mix-r.hu képviseli: Kojedzinszky Richárd ügyvezető)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Dr. Sós Csaba sk.
aljegyző

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
Önkormányzati számu határozata:

108/2015. (VIII.05.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Településrendezési
terv módosítását a felmerült hibák megszüntetése érdekében.
A testület hozzájárul a 6029/2, /3, /4, /5, hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, hogy
azok övezeti besorolása különleges mezőgazdasági üzemi, a valamint a 0688/9 hrszú ingatlan K 7. besorolású területre változhasson.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályozási terv módosításához
szükséges településrendezési és a tervezői szerződéseket írja alá.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 5. illetve értelemszerűen
Beke Imre polgármester
Melléklet a 108/2015. (VIII.05.) Ök. sz. határozathoz

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2015. (VIII.5.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esély- egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés
alapján a Képviselő-testület által 2013. december 12-én elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát szükségesnek tartja.
I. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatát 2015. szeptember 24-ig végezze el s a felülvizsgált helyi
esélyegyenlőségi programot terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
II. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy az áttekintés
eredményéről a Türr István Képző és Kutató Intézetet írásban értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24. (I. pont tekintetében)
2015. augusztus 6.
(II. pont tekintetében)
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Dr. Sós Csaba sk.
aljegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2015. (VIII.05.)
Önkormányzati számu határozata:
1. A Képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzata és az Unicornis-Dent Kft.
között kötött feladat-ellátási szerződés módosításához a határozat melléklete szerinti
tartalommal hozzájárul.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződés módosítás
aláírására. Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt a szerződés módosítás
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 10. (1.,2. pont tekintetében)
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Dr.Sós Csaba sk.
aljegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2015. (VIII.
05.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés tartalékalapja
terhére támogatást nyújt a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére az alábbi jogcímeken:
1./ 85.935- Ft összegben, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségével
megkötött HB-08M/01/10614-3/2015.sz. hatósági szerződés alapján 5 fő
álláskereső közfoglalkoztatásához.
2./ 150.000.- Ft összegben 2015. augusztus 20-án az első Hagyományőrző
Nemzetközi Roma Nap megszervezéséhez. (kivéve reprezentáció)
Az összegek felhasználásáról a támogatott a programok befejezését követő 60
napon belül – 2015. október 30-ig köteles elszámolni az önkormányzat
felé, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodájához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést aláírja, és az aláírást követően az összeget átutalja a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. augusztus 5.

Dr. Sós Csaba sk.
aljegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2015. (VIII.05.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó Megbízási szerződés a
Szemléletformálási tevékenység elvégzésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
azonosító számú projekt részeként elnevezésű közbeszerzési eljárásban a bíráló
bizottsági döntési javaslat alapján,



a Megbízási szerződés a Szemléletformálási tevékenység elvégzésére a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 azonosító számú projekt részeként
elnevezésű közbeszerzési eljárást EREDMÉNY-esnek nyilvánítja;



a Clarbis Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Táncsics u. 1.sz.) ajánlatát ÉRVÉNYESnek nyilvánítja;



az S+K Kft. (3800 Szikszó, Miskolci út 8.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja;



a DEA-Marketing Kft. (4254 Nyíradony, Kodály Zoltán u. 6. ) ajánlatát a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja;



a Marproker Invest Kft. (4002 Debrecen, Fodormenta u. 36.) ajánlatát a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja;



az eljárás eredményeként, az eljárás nyerteseként, mint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevőt, a Clarbis Kft.-t
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. A Clarbis Kft. egyösszegű ajánlati ára nettó
20.000.000-Ft.

Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges intézkedések
megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést az Összegzés megküldését követően a tíz napos
szerződéskötési moratórium lejárta után kösse meg a Clarbis Kft. ügyvezetőjével.
Határidő:

2015. augusztus 16.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Dr.Sós Csaba sk.
aljegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 05-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2015. (VIII.05.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 178/ 2012
(X.15.) Ök. sz. határozatával elfogadott Nádudvar Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a következők szerint fogadja el.
1. A Közbeszerzési Szabályzat 1. 8.; 2.2.; 3.3. és 3.7. pontjaiban a „Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.” szövegrész lép.
2. A Szabályzat 3.4. és 3.6. pontjában és a Szabályzat 1. mellékletében a „81. § (2)
bekezdése” szövegrész helyébe a „2:47. § (1) bekezdése” szövegrész lép.
3. A Szabályzat 1. mellékletében a „685. § b) pontja ” szövegrész helyébe a „8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja” szövegrész lép.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Közbeszerzési
Szabályzaton a változások átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 6.
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

dr.Sós Csaba sk.
aljegyző

